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DODATEK č. 1

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

HKR advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30a/404, PSČ 140 00

IČO: 043 72 824, DIČ: cz 043 72 824

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Oddíl C Vložka 246583

zastoupená: Mgr. Lubošem Havlem, advokátem, jednatelem

dále jen »advokátní kancelář nebo advokát «

a

lvl

Městska cast Praha-Libuš

IČO: 00231142, DIČ: C200231142

se sídlem Praha-Libuš, Libuš, Libušská 35/200

zastoupená: Mgr. jiřím Koubkem, starostou

dále jen »klient«

Vzhledem k tomu, že:

a) Výše uvedené smluvní strany uzavřely podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, vplatném

znění Smlouvu O poskytování právních služeb uveřejněnou V registru smluv dne 3. 8. 2021(dále

jen „Smlouva"),

b) rozsah předmětu Smlouvy nebylo možné předem dostatečně přesně vymezit, rozsah

nezbytných služeb se navýšil, a to s ohledem na nepředvídaný Vývoj řešené problematiky a

nezbytný rozsah úkonů a jednání,

c) stanovený omezený rozsah hodin na jednotlivé činnosti byl již vyčerpán,

d) smluvní strany mají zájem na další spolupráci,

dohodly se na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"), jehož znění je následující:

1.

1. Smluvní strany se dohody na doplnění čl. I. odst. 1 smlouvy O písm. e) jehož znění je následující:

e) Poskytování právních služeb s problematikou souvisejících, až do dosažení stanoveného

finančního limitu dle čl. Vodst. 1 smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly na záměně čl. V. odst. 1 poslední Věty, jejíž dosavadní znění se

ruší a nahrazuje větou, jejíž znění je následující:

Celková Odměna dle této smlouvy nepřekročí částku ve výši 250. 000,- Kč plus DPH.

 

HKR advokátní kancelář, s.r.o. | Na Pankráci 30a/404 | 140 00 Praha 4

tel. +420 222 998 850, +420 777 007145 | fax +420 222 998 860 | akhavel@akhavel.cz | www.akhavela

IČO: 043 72 824, DIČ: CZO4372824 | zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246583 | číslo účtu: 2112102772/2700



gamma
advokátní kancešář

3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. V. odst. 1 písm. e), jehož znění je následující:

e) Poskytovánívšech souvisejících a nezbytných právních služeb, kteréjsou rozšířeny, zejména,

ale nikoliv pouze, a doplňujícíanalýzy rozhodovacípraxe, konzultace s Úřadem pro ochranu

hospodářské soutěže, účast na dalších jednáních orgánů klienta, hlavního města Prahy a

Bytového družstva Libuš, a analýzu klientem dodatečně dodaných podkladů — záznamů

zjednáníorgánů klienta: v rozsahu do 39 hodin.

u.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje klient.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.

V Praze dne

15 .12. 2021
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stsk ást Praha-Libuš

Koubek, starosta
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